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RETROSPECTIVA DAS ASSEMBLEIAS PASTORAIS/ MONTES CLAROS 

 Século XVIII: Primórdios do processo de evangelização na região que compreende o território da 

atual Arquidiocese de Montes Claros. (Fase Sacramentalista, de religiosidade sentimental, para-

litúrgica... Os padres rodavam a região fazendo batizados e casamentos...) 

 1903: Tem início a Fase Pastoral com a chegada dos Premonstratenses que se dedicaram a fundação 

de associações religiosas, preocupando-se, sobretudo, com a juventude e com a criação de bases 

para a criação da Diocese.  

 1910 – Criação da Diocese de Montes Claros (empenho do Pe.Maurício Gaspar) e posse de 

D.João Antônio Pimenta em 1911. D.João organizou a Cúria e Paróquias, aumentou para 25 

o número de padres, construiu o Palácio, organizou a OVS, escreveu 5 cartas pastorais e deu 

início, em 1930, a nova Catedral. No entanto, sua preocupação com as obras da Catedral 

reduziu seu entusiasmo apostólico. Em 1931, recebeu D.Aristides Porto como coadjutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fase Crítica: A população triplicara, sobretudo a partir da chegada da ferrovia, mas o número de 

padres era pequeno (lamentava-se a falta de um seminário). Só em 1943, depois de 12 anos como 

bispo coadjutor, D.Aristides assumiu o governo da Diocese. 5 anos depois, chegava a Diocese 

D.Antônio Morais (homem de grande erudição e que gostava de pregar sobre a Doutrina Social da 

Igreja). Quis ele ser um “arauto de uma religião atualizada, capaz de responder os problemas de seu 

tempo”. Entre outras coisas, organizou o Círculo Operário e terminou a construção da Catedral, 

erigindo-a em paróquia em 1º de janeiro de 1950.  

D. Luiz Victor Sartori, sucessor de D.Antônio Morais, foi o quarto bispo diocesano. Foi ele quem 

trouxe os jesuítas para a Diocese. Além disso, em seu breve episcopado no Norte de Minas, apoiou 

a Ação Católica (JEC) e deixou pronto os alicerces do novo prédio do Seminário. Estes dois bispos 

conquistaram o respeito das elites dirigentes, mas não as convertia. D. Luiz foi transferido em 1956. 
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No mesmo ano, chegou D.José Trindade que logo conseguiu recursos para trazer a água aos montes-

clarenses.  
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Em 1965, D.José Trindade inaugurou o Seminário. Passava a maior parte do tempo visitando o povo do 

interior... Com ele, tem início a Fase da Reflexão motivada pelo Concílio Vaticano II (1962-1965). 

A pastoralidade foi o fio condutor deste concílio! O Papa João XXIII queria uma virada pastoral, um magistério 

pastoral e não um magistério condenatório. Dentre as novidades do Concílio, a constituição Lumen Gentium 

trouxe uma grande novidade sobre a concepção da Igreja como Povo de Deus, substituindo a ideia tradicional 

de Igreja-hierarquia. 

 1ª Assembleia Diocesana de Pastoral (1967) 

Objetivo: Renovar a Igreja, considerando a “identidade” que lhe fora dada 

pelo Concílio Vaticano II. 

Bispo: Dom José Alves Trindade 

Coordenadores de Pastoral: Côn. Paulo Emílio Pimenta de Carvalho e Côn. 

Quirino Queiroga. 

 

 

 

 

 2ª Assembleia Diocesana de Pastoral (1980) 

Objetivo: Evangelizar a sociedade brasileira e a comunidade diocesana de Montes Claros a partir da opção 

pelos pobres para a libertação integral do homem numa crescente participação e comunhão, visando a 

construção de uma sociedade fraterna, anunciando assim o Reino definitivo. 

Bispo: Dom José Alves Trindade 

Coordenadores de Pastoral: Monsenhor José Osanam de Almeida Maia (1981-1983) e Pe. Raymundo Tadeu 

de Carvalho (1984-1994). 

Prioridades: Catequese renovada, vocação e família. 

 

 3ª Assembleia Diocesana de Pastoral (1990) 

Objetivo: Evangelizar o povo da nossa Diocese, a partir da realidade, 

procurando uma caminhada de conjunto para sermos uma Igreja Povo de 

Deus, em comunidade, fortalecendo as comunidades locais, seus grupos de 

base, equipes de serviço pastorais, sendo uns pelos outros, buscando ser 

uma Igreja Comunidade de Fé, Esperança e Caridade, sinal e instrumento do 

Reino de Deus, que une Fé e Vida e luta por um mundo justo e fraterno. 

Bispo: Dom Geraldo Magela de Castro 

Coordenador de Pastoral: Pe. Raymundo Tadeu de Carvalho. 

Prioridades: Dinamizar a Pastoral do Batismo; fortalecer a Pastoral da 

Juventude (PJ) em todas as paróquias e comunidades; fortalecer as CEBs. 
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*Nota importante: criação de uma equipe de Coordenação Diocesana de Pastoral (CODIPA); criação da 

Reunião Ampla de Pastoral (RAP) e Reunião dos Organismos Pastorais (ROP); elaboração e confecção das 

Cartilhas de Natal e da Campanha da Fraternidade, a partir da realidade local e criação de uma Equipe de 

Material. 

 

4ª Assembleia Diocesana de Pastoral (1994/ Preparação do Jubileu do ano 2000) 

Objetivo: Evangelizar o povo desta região com renovado ardor missionário 

e à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, fortalecendo sua 

organização e dando especial atenção à família, procurando as causas de 

sua realidade marcada de injustiça, fermentando sua cultura com o ensino 

e a prática de Jesus Cristo que une Fé e Vida, sendo uns pelos outros, 

trazendo vida e esperança para todos, cultivando comunidades eclesiais, 

especialmente nos ambientes influenciados pela modernidade e pela 

urbanização, que devem ser fortalecidas na comunhão fraterna pela 

pastoral orgânica e pela força pascal celebrada em Liturgia encarnada, 

buscando ser Povo de Deus a serviço, Igreja missionária no mundo, que 

participa da luta por uma sociedade justa e solidária, sinal do Reino 

definitivo do Pai. 

Bispo: Dom Geraldo Majela de Castro 

Coordenador de Pastoral: Pe. Marcos Antônio Pereira. 

Prioridades: Continuar as prioridades da 3ª ADP, acrescidas da Pastoral Familiar e Catequese Libertadora. 

* Nota importante: Criação do Conselho Diocesano de Pastoral (Condipa); criação do Secretariado Diocesano 

de Pastoral. 

 

 5ª Assembleia Diocesana de Pastoral (2000/ 90 Anos da Diocese) 

Objetivo: Continua o mesmo da 4ª ADP. 

Bispo: Dom Geraldo Majela de Castro 

Coordenador de Pastoral: Pe. Reginaldo Wagner dos Santos. 

Prioridades: Continuar fortalecendo as prioridades da 3ª e da 4ª ADP, além de avaliar os passos já dados 

iluminados pelo Projeto Rumo ao Novo Milênio, nos alerta para os que ainda não foram dados e abre-nos 

uma perspectiva nova baseada nos Atos do Apóstolos (a exemplo das primeiras comunidades cristãs): 

- Igreja que evangeliza com seu testemunho de comunhão; 

- Igreja coerente (solidária e acolhedora);  

* Notas importantes: Criação da Coordenação Diocesana Ampliada (Codipam) e fortalecimento dos setores 

pastorais. / No dia 25.04.2001 foi criada pelo Papa São João Paulo II a Província Eclesiástica de Montes Claros, 

sendo Dom Geraldo elevado à Arcebispo Metropolitano.   



5 
 
 

 1ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral (2004) 

Tema: Lembre-se, você também é Igreja! 

Lema: “Ide evangelizar!” 

Objetivo: Evangelizar proclamando a Boa Nova de Jesus Cristo, 

caminho para a santidade, por meio do serviço, diálogo, anúncio e 

testemunho de comunhão, à luz da evangélica opção pelos pobres, 

promovendo a dignidade da pessoa, renovando a comunidade, 

formando o Povo de Deus e participando da construção de uma 

sociedade justa e solidária, a caminho do Reino definitivo. 

Bispo: Dom Geraldo Majela de Castro 

Coordenador de Pastoral: Pe. Reginaldo Wagner dos Santos. 

Prioridades: Pastoral Universitária, Setor Juventude, Pastoral da 

Infância/Adolescência, Pastoral da Educação, Setor Vida e Família, 

Pastoral no Quarteirão/ Círculos Bíblicos. 

Mudanças de Nomenclatura: A antiga Codipa passa a se chamar COARPA – Coordenação Arquidiocesana de 

Pastoral e o antigo Condipa passa a se chamar CONARPA – Conselho Arquidiocesano de Pastoral. O 

Secretariado Arquidiocesano de Pastoral (SEARPA) 

* Nota importante: Em 14.04.2007, Dom José Alberto Moura assume o pastoreio de nossa Arquidiocese, 

como segundo Arcebispo Metropolitano, conduzindo a 2ª e a 3ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. 

 

 2ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral (2011) 

Tema: Igreja Centenária de Montes Claros, Discípula Missionária de Jesus Cristo  

Lema: “A serviço da vida e dignidade para todos” 

Objetivo: Evangelizar, como discípulos missionários de Jesus, em comunhão eclesial, partilha e 

corresponsabilidade, implantando profeticamente os valores do Reino nas diversas realidades sociais, dando-

se maior ênfase à ação missionária e formação cristã, a partir dos marginalizados no processo evangelizador 

e da promoção da vida plena para todos, em vista do Reino. 

Bispo: Dom José Alberto Moura 

Coordenadores de Pastoral: Pe. Adilson Ramos de Melo; Côn. Oswaldo Gonçalves Vieira e Pe.Aylton Lopes 

dos Santos. 

Prioridades: Pastoral Litúrgica, Pastoral do Batismo, Pastoral Familiar, Pastoral Catequética, Setor Juventude, 

Pastoral do Dízimo, Pastoral ministerial a serviço da Pastoral Missionária, Setor Social, Círculos Bíblicos e 

grupos de reflexão a serviço da Igreja Missionária, Orientações Pastorais para as Festas Religiosas, Bens 

culturais da Igreja e Arte Sacra. 

 

 3ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral (2015) 

Tema: “Igreja Missionária, Comunidade de Comunidades, vivendo a Boa Nova do Evangelho” 
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Lema: “Como Maria, somos missionários na alegria de servir” 

Foram aprovadas as Novas Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja Missionária de Montes Claros, 

dando ênfase a opção missionária em todas as comunidades.  

Objetivo: Evangelizar, como discípulos missionários, partindo de Jesus Cristo, em comunhão eclesial, como 

IGREJA PROFÉTICA E MISERICORDIOSA, alimentada pela Palavra de Deus e pela Eucaristia, tendo coragem de 

superar a atitude de conservação pastoral para o emprenho transformador e “em saída” em busca dos 

afastados, com espírito de evangélica opção preferencial pelos pobres e inclusão social para que todos 

tenham vida, visando o Reino definitivo. 

Bispo: Dom José Alberto Moura 

Coordenadores de Pastoral: Pe. Reginaldo Wagner dos Santos; Côn. Oswaldo Gonçalves Vieira e Pe.Aylton 

Lopes dos Santos. 

Prioridades: Pastoral do Batismo, Pastoral Familiar, Pastoral Catequética, Pastoral da Comunicação, Pastoral 

da Educação e Diálogo Ecumênico e Interreligioso, Setor Juventude, Pastoral do Dízimo, Setor Social, Círculos 

Bíblicos e Grupos de reflexão, Orientações Pastorais para as Festas Religiosas, Bens culturais da Igreja e Arte 

Sacra. 

*Nota importante: será composta uma comissão pós-assembleia para a elaboração do DIRETÓRIO 

LITÚRGICO ARQUIDIOCESANO; a Província Eclesiástica assumiu a elaboração e confecção da Cartilha do 

Natal e da Semana da Família. 

 

Referências Bibliográficas: Textos arquivados no Secretariado Arquidiocesano de Pastoral; Diretrizes da 

Ação Pastoral/ Evangelizadora da Igreja Particular de Montes Claros 1967/2015. 

Organizado por Pe.Reginaldo Wagner Santos e Maria Elizabeth da Silva Sena 

 


